


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Tomar banho de ervas relaxa, perfuma e possui diversos benefícios medicinais 
que agem tanto no físico quanto no espiritual, garantindo as vantagens: auxílio con-
tra insônia, retira pensamentos e energias negativas do corpo, relaxa (tira o cansa-
ço), retira a ansiedade e estresse do dia a dia, auxilia a elevação espiritual e acalma 
o físico e espiritual.

Os banhos podem ser feitos até mesmo em crianças para livrá-las de toda ener-
gia negativa que tenha ação sobre seu corpo, mas é muito importante que se saiba 
combinar as ervas, pois cada tipo de caso pede um cuidado diferente.

Há alguns detalhes que devem ser observados antes de qualquer banho:
• O único impedimento de quem pode usar dos benefícios dos banhos é em 

caso de alergia a algum tipo de erva;
• Todo banho deve conter produtos novos, portanto não reutilize material já 

usado em outro banho, eles devem ser jogados fora;
• Dê preferência sempre ao uso de água mineral;
• O banho deve ser tomado até 2 horas depois de preparado.
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BANHO DE LIMPEZA
Banho de ervas para retirar energias negativas. 

Essa é uma técnica ancestral que consiste em banhar-
-se em uma infusão de ervas com propriedades ener-
gizantes e purificantes e se livre das energias nocivas.

INGREDIENTES:
• 1 punhado de Arruda; 
• 1 punhado de manjericão; • 1 punhado de alecrim.

COMO FAZER:
Macere todas as ervas se as folhas forem verdes, caso contrário, ferva a água e coloque 

as folhas secas e deixe por 2 horas. Tome o banho do pescoço para baixo, enrole-se em uma 
toalha limpa e depois vista uma roupa clara. 

CONJURO:
“ Assim como o mal veio , o mal volta, aqui não te cabe e não te quero, volte pelo caminho 

que te enviaram, encontre a origem e por lá fique”.

BANHO DE ATRAÇÃO 
INGREDIENTES:
• 2 litros de água; • 1 punhado de erva-doce; • 6 rosas 

de hibisco • 3 rosas vermelhas; • 6 gotas de essência de 
patchoully.

COMO FAZER:
Ferva 2 Litros de água com um punhado de erva-doce, um punhado de açúcar e 6 rosas 

de hibisco. Desligue o fogo e acrescente as pétalas das rosas vermelhas e coloque a essência 
de patchoully. Abafe o banho e deixe esfriar. 

Coe, tome o banho do pescoço até os pés. Não se enxugue, deixe secar naturalmente.
Depois o banho, usar roupas vermelhas.

CONJURO:
“Depois deste banho, vai aparecer o melhor de mim, o meu brilho, a minha beleza, a mi-

nha alegria e a minha realeza. Sou bela , sou prospera e sou Feliz “.
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BANHO DE MEL DE AMOR-PERFEITO  
(Para encontrar o Amor )

Esse Banho deve ser preparado em uma segunda-feira, em um dia de Lua Nova. 

INGREDIENTES:
•  1/2 xícara de pétalas de amor-perfeito,
• 1 litro de água mineral
• Mel para adoçar

COMO FAZER: 
Coloque a água mineral em uma bacia e acrescente a ½ xícara de pétalas de amor – 

perfeito e o mel. Macere as pétalas de amor – perfeito com cuidado, junto com o mel e 
conjure.

 
CONJURO:
“Dou poder a estas pétalas com pensamentos de amor e harmonia”. 
“Dou poder a este mel com pensamentos de amor e harmonia”. 
 
Coe o banho e reserve, leve para o banheiro e logo após o seu banho de higiene , deixe 

este banho cair sobre o seu corpo do pescoço para baixo.
Seque levemente e coloque a roupa escolhida.

TENHA UM ÓTIMO ENCONTRO DE AMOR.
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BANHO DE ROSAS 
(Para Amor Próprio )

Os banhos de rosas vermelhas são uma ótima maneira de relaxar e esquecer os pro-
blemas do dia a dia. O aroma das rosas acalma e ajuda a despertar o romance. Além disso, 
as rosas são um símbolo universal de amor e paixão, o que torna este banho ainda mais 
especial.

INGREDIENTES:
• 3 rosas vermelhas; • 1 pau de canela; • 3 cravos da índia; • Mel 
• 1 litro de água mineral; • 1 colher de sopa de jasmim
• 7 folhas de amor agarradinho

COMO FAZER: 
Despeje em uma bacia água mineral, as pétalas de rosas vermelhas, canela e o cravo, o 

jasmim e o amor agarradinho.
Durante o momento que estiver misturando o ingrediente conjure o seguinte.

CONJURO:
“Pétalas de rosas me emprestem a sua beleza, cravo e canela me emprestem a sua atração, 

o jasmim me empreste a sua suavidade e delicadeza, e o amor agarradinho, atraia o meu 
amor apertadinho, e o mel empreste o seu doce para unir tudo”.
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BANHO DE AUTOESTIMA
Para o carnaval, não deixe de fazer um banho cigano 

especial! Essa tradição tem origem na cultura cigana e con-
siste em limpar o corpo e a alma para receber os espíritos 
do bem. 

INGREDIENTES: • 1 litro de água; 
•1 punhado de alecrim;  •1 punhado de erva-doce; •  3 colheres de sopa de mel.

COMO FAZER: 
Ferva a água , retire a água do fogo e acrescente as ervas e o mel e deixe descansar. De-

pois e esperar amornar. Você pode fazer o banho no chuveiro mesmo, usando apenas uma 
parte da mistura para enxaguar o corpo.

CONJURO:
“ Água, alecrim, erva doce e mel, os quatro elementos da perfeição, os elementos do Amor, 

os 4 elementos que complementam os meus instintos, sentidos , sentimentos e prosperidade “.

PARA ACABAR 
COM A TRISTEZA

Banho de ervas para acabar com  a tristeza. Você 
pode fazer seu próprio banho de ervas usando algu-
mas das seguintes ervas: 

INGREDIENTES:
• 1 litro de água de chuva; • 1 punhado de jasmim; • 1 gerânio; • mel 

COMO FAZER: 
Coloque a água da chuva em uma panela, leve ao fogo e deixe amornar, em seguida co-

loque o jasmim e as pétalas de um gerânio e o mel, mexa com uma colher de pau, e conjure

CONJURO: 
“Abençoada seja, Afrodite! A rainha e senhora do Mar Com esse banho que vou tomar, 

minha tristeza vai levar!”
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BANHO DE PROSPERIDADE 
( Para Atrair a Prosperidade )

Você quer atrair mais prosperidade para sua vida? Então, experimente fazer um banho 
de ervas. Além de ser uma forma de relaxar e cuidar da sua energia, o banho de ervas pode 
te ajudar a atrair mais prosperidade.

INGREDIENTES:
• 1 rosa amarela; • 1 punhado de calêndula; 
• 3 gotas de essência de girassol; • 3 litros d’água.

MODO DE PREPARO: 
Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo baixo por 15 minutos. 

Depois disso, desligue o fogo e espere a água esfriar. Coe as ervas e guarde a água em uma 
garrafa. Tome seu banho normalmente e use a água do cozimento para enxaguar o corpo, 
sempre começando pelos pés e subindo até o pescoço. Repita essa operação três vezes, 
sempre terminando com o rosto voltado para cima. 

CONJURO:
“Prosperidade, Riqueza e Abundância vem para a minha vida de forma esperada e ines-

perada, de todas as maneiras e por todos os caminhos. A Riqueza é minha amiga e aceita a 
minha companhia“.
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NA MAGIA CIGANA
CRISTAIS
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Todo cristal possui uma energia que pode nos au-
xiliar. E como os cristais possuem poder sobre nós, 
sempre é bom ter por perto uma ou mais pedras de 
cristal.

Sempre que possível, lave suas pedras e deixe-as 
de molho em água com um punhado de sal grosso 
por até um dia. Depois enxágue e deixe-as secar ao 
sol.

Quando necessitar da energia de sua pedra, segu-
re em sua mão, feche os olhos, respire profundamente 
e foque  a energia, e pense no seu desejo.

 

Tenha sempre estas pedras ao seu alcance:

AMETISTA:  Traz sabedoria e serenidade e é conhecida como a 
pedra da transmutação porque afasta energias negativas. Use sempre 
que precisar fazer um pedido de proteção e força.

CITRINO:  Estimula a força de vontade, a confiança e a seguran-
ça. Use sempre quando sentir necessidade de enfrentar um grande 
obstáculo.

PIRITA: Atrai riqueza e prosperidade. Use sempre que precisar 
fechar algum negócio importante, pois ajuda no dinheiro.

QUARTZO ROSA: Dissolve energias que impedem a capacida-
de de dar e receber afeto. Use sempre que achar necessário ficar em 
paz com seu coração.
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TURMALINA NEGRA: Limpa nosso campo energético, sen-
do muito bom ter sempre por perto. Use sempre para purificar sua 
mente e corpo.

ÁGATA DE FOGO: Seu tom avermelhado nos dá a vitalidade e 
a força de que precisamos. Tanto física quanto psíquica. É conheci-
da como pedra da disposição. Influencia todo o sistema endócrino. 
Estimula células da memória. Racionaliza, equilibra e conduz à har-
monia.

CALCITA LARANJA: Sua principal virtude é a felicidade. Traz 
a verdadeira amizade, aceitação de si mesmo, equilibra as emoções, 
tira o medo do sucesso, diminui o ceticismo e fortifica a memória. 
No plano físico ela atua na osteoporose, pois influencia bem os os-
sos.

ÂMBAR: Sempre foi encarado como pedra solar inspiradora 
que desperta em nós a alegria de viver. Traz luz e calor para nosso 
bem-estar e oferece uma irradiação fresca e alegre. Fortalece a capa-
cidade de decidir e ajuda nos casos de irresolução e depressão. Na 
meditação, contribui para a abertura do plexo solar, abrindo cami-
nhos. Auxilia na libertação, sucesso,  negócios e prosperidade, sen-

sação de liberdade, motivação, parcerias, potência sexual, proteção e autoconfiança.

SODALITA: Ajuda a ser objetivo, equilibra o metabolismo e 
desperta a inteligência fazendo a mente funcionar melhor, traba-
lha a comunicação, concentração, memória, expressão criativa, boa 
para deixar no ambiente de estudo.
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COMO USAR:

Uma dica é você usar uma pedra como proteção, como um amuleto.

Você pode transformar uma pedra em um talismã para atrair sorte e proteção.

Escolha uma pedra bonita que lhe atraia, pode ser comprada ou achada  em rio cacho-
eira, e lave-a em água corrente, deixe no sal grosso em um prato de vidro, pelo menos por 
3 horas, depois enxague e seque a bem.

CONJURO: 

Em uma noite de Lua Cheia, segure-a nas mãos e diga:

“Pedra da beleza, preciosa beldade, você agora está consagrada.
Ajude-me, pedra, nas dificuldades. Garanta uma vida abençoada.
Cumpra meu desejo e me proteja, Que Assim Seja”.

Deixe a pedra em seu altar caso tenha um altar,  ou carregue-a sempre com você. Em 
cada Lua Cheia, lave-a com água e sal para purificá-la. Outra forma de limpeza é colocá-lo 
na terra ou lavá-lo em algum rio ou mar.



14

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112      carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

MAGIAS DE CARNAVAL (Live de 17/02/2023)

ENERGIZAÇÃO:

Depois da limpeza, devemos carregar a energia do cristal colocando-o para tomar um 
banho de sol e lua. Dê preferência para o sol da manhã e a lua cheia.

PROGRAMAÇÃO:

Após esses passos, vamos programar o cristal. Programar é projetar um pensamento. 
Pense positivo e com clareza. Esta ação ajuda a concentrar-se precisamente no que deseja 
que o seu cristal faça por você e, assim, garantir que ele cumprirá a sua missão.

Basta segurar o cristal em ambas as mãos para programá-lo e mentalizar o objetivo.

Para não anular os efeitos do cristal, depois de programado, outra pessoa não poderá 
tocá-lo.

Latcho Drom! 
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